Praça Shopping Exposições e Participações Ltda.
REGULAMENTO A SER AFIXADO NAS EMPRESAS ADERENTES E DEMAIS
DEPENDÊNCIAS DO PRAÇA SHOPPING
Praça Shopping Exposições e Participações Ltda,
Rua Bernardino de Campos, n.º 2940 - 2º Andar, Centro, São José do Rio Preto, SP,
CNPJ. sob o n.º 01.877.104/0001-41
1- Os clientes, ao efetuarem suas compras nas empresas participantes da campanha “MEU
PAI TEM VÁRIOS ESTILOS”, no período de 27 de julho de 2013 a 17 de Agosto de 2013,
terão direito a um cupom rasgável gratuito a cada R$ 150,00 em compras, limitado a 5
cupons por compra. Para receber o cupom rasgável, o consumidor deverá apresentar a
nota fiscal de suas compras, a um dos postos de atendimento da central de
relacionamento, nas dependências do Praça Shopping em locais de fácil acesso.
Ao receber o cupom e o regulamento completo, que será disponibilizado também
no balcão da central de atendimento, afixado nas empresas participantes, demais
dependências do Praça Shopping e no site www.pracashopping.com.br, o
participante se declara conhecedor do regulamento da campanha aceitando-o por
completo, não podendo alegar ignorância quanto a sua existência.
Distribuição de cupons aos participantes:
Início:
27/07/2013
Duração da Campanha: 22 dias

Término: 17/08/2013

2- Das apurações, datas e prêmios:
A apuração se dará no momento em que o cliente rasgar o cupom no período
correspondente a 27/07/2013 a 17/08/2013.
De posse do cupom rasgável (seladinhas), o consumidor deverá rasgá-lo e verificar se o
mesmo está premiado. Confirmado a premiação, o prêmio referente ao vale brinde será
entregue no ato da apresentação do mesmo nos postos de atendimento da central de
relacionamento, nas dependências do Praça Shopping no decorrer da campanha.
3- O prêmio poderá ser reclamado na administração do Praça Shopping até 180 dias após
o encerramento da campanha. Os cupons rasgáveis serão entregues nos postos de
atendimento da central de relacionamento, após todos os dados fornecidos pelo
participante dentre aqueles solicitados pela empresa promotora (nome completo, nº do RG
e CPF, endereço completo, telefone residencial, telefone celular, data de nascimento,
endereço eletrônico).
O prêmio não reclamado no prazo de 180 dias, contados da data do encerramento desta
campanha perderá a validade, sendo o valor correspondente ao mesmo recolhido pela
empresa promotora aos cofres do Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo
subseqüente de 10 dias.
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Fica proibida a conversão parcial ou total do prêmio em dinheiro. O prêmio é pessoal e
intransferível. De acordo com artigo 15º, inciso I, somente serão distribuídos prêmios que
consistam em mercadorias de produção nacional ou regularmente importadas. Serão
distribuídos 50 prêmios no valor total de R$ 12.560,00 (Doze mil, quinhentos e sessenta
reais), durante o período desta campanha.
4- O participante contemplado deverá comprovar sua identidade mediante documentação
(RG, CPF), bem como assinar o devido recibo do prêmio e desde já cede neste ato os
direitos de uso de seu nome, sua imagem e som de voz, sem qualquer ônus para a
empresa promotora, para uso exclusivo na divulgação desta promoção, pelo período de
360 dias após seu término.
O recibo de entrega do prêmio será mantido sob guarda da empresa promotora pelo
prazo de 05 (cinco) anos após o término da promoção.
5- Os prêmios serão expostos no PRAÇA SHOPPING a partir do dia 27 de julho de 2013
até o dia 17 de Agosto de 2013, em local de fácil e livre acesso a todos os consumidores
interessados, durante o horário comercial de modo que, a população tenha ciência do que
ocorre e tornando os prêmios visíveis e palpáveis. O PRAÇA SHOPPING EXPOSIÇÕES
E PARTICIPAÇÕES LTDA comprovará a aquisição dos prêmios com até 08 dias antes do
início da campanha, que será comprovada por nota fiscal.
6- Conforme o art. 10° do Decreto 70.951-72, não po derão ser objetos de promoção,
mediante distribuição gratuita de prêmios os produtos abaixo relacionados e demais que
venham a ser relacionados pelo Ministério da Fazenda: medicamentos, armas, munições,
fogos de artifício ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumos e derivados. Nas compras
realizadas em farmácias e drogarias, serão considerados somente os artigos de higiene
pessoal e de perfumaria e no pet shop, serão considerados somente os artigos de
vestuário, higiene, alimentação e brinquedos, portanto os medicamentos não serão
computados para o fornecimento de cupons, isto inclui também casas veterinárias e pet
shop.
7- Não poderão participar da promoção os proprietários e funcionários das empresas
participantes, seus parentes diretos (pais, irmãos, filhos, avós), os diretores e funcionários
do PRAÇA SHOPPING EXPOSICOES E PARTICIPACOES LTDA, agência de
Publicidade e Gráfica envolvidas na produção de mídia e impressos da campanha. O
PRAÇA SHOPPING gerenciará esta questão através de listagem contendo os nomes dos
envolvidos no assunto.
8- Não serão considerados os cupons fotocopiados, em branco, ilegível ou que não
permitam a verificação de sua autenticidade, excluindo automaticamente o participante da
promoção em caso de suspeita de fraude, de não preenchimento dos requisitos
previamente determinados e/ou em decorrência da prestação de informações incorretas
ou equivocadas, de acordo com as regras do regulamento da promoção.
9- As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores participantes
das promoções autorizadas deverão ser, preliminarmente, dirimidas pelos seus
respectivos organizadores e posteriormente submetidos ao SEAE/MF. As reclamações
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devidamente fundamentadas deverão ser formalizadas junto ao Procon local.

10- Fica, desde já, eleito o foro da Comarca do participante para solução de quaisquer
questões referentes ao Regulamento da presente promoção.
12 Prêmios a serem distribuídos e seus valores:
Quant.

Prêmio

Valor Unit.
R$

Valor Total
R$

10
5

Camisas Brasil – Nike Oficial
Câmera Digital Samsung ST72 16.2MP Tela 3" - Zoom
Óptico 5x Filma em HD Cartão 4GB
Smartphone Samsung Galaxy Pocket Plus Duos - Dual
Chip 3G Android 4.0 Câmera 2MP Wi-Fi A-GPS
Tablet Multilaser Diamond Lite Nb040 Preto, Tela 7” Wifi, 4gb, Câmera 1.3 Mp, Entrada USB
IPod Shuffle 2GB – Apple
Som Automotivo Pioneer DEH-1580UB Entrada USB Entrada Auxiliar Frontal Frente Removível
Home Theater Britânia Fama - 240W RMS 5.1 Canais
HDMI Karaokê
Blu-ray Player Philips BDP2900X/78 - Entrada HDMI e
USB, BD Live, Wi-Fi Ready

199,00

1.990,00

329,00

1.645,00

379,00

1.895,00

259,00
180,00

1.295,00
1.800,00

259,00

1.295,00

299,00

1.495,00

229,00

1.145,00

5
5
10
5
5
5

50

TOTAL

12.560,00

É proibida a conversão parcial ou total do prêmio em dinheiro.

13- Certificado de Autorização SEAE/MF nº 05/0301/2013

14- Carimbo da empresa participante.
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